
ZARZĄDZENIE NR B.0050.045.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Karty Mieszkańca Bierunia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół  ds.  Karty Mieszkańca w składzie:

1) Anna Mokry –  Inspektor ds. Społecznych - Przewodniczący  Zespołu,

2) Sylwia Kuznowicz -  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - Członek Zespołu,

3) Natalia Grosman - przedstawiciel Komisji Finansów Rady Miejskiej w Bieruniu - Członek Zespołu,

4) Agnieszka Demska-Furgał - przedstawiciel Komisji Finansów Rady Miejskiej w  Bieruniu - Członek 
Zespołu.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych lub pracownicy Urzędu, którzy  ze  względu  na  przedmiot zagadnień podejmowanych przez 
Zespół, posiadają niezbędną wiedzę do realizacji zadań Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami  Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.

4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§ 2.1. Zadaniem Zespołu jest:

1) opracowanie kwestionariuszy ankiety dla Mieszkańców Bierunia w celu diagnozy potrzeb i oczekiwań 
dotyczących funkcjonalności Karty Mieszkańca Bierunia,

2) opracowanie wyników ankiety, ich analiza i wnioski,

3) opracowanie materiałów na posiedzenie Komisji Finansów:

a) uwzględniających wyniki badania ankietowego oraz analizę ekonomiczną podległych jednostek tj. 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Miejskiego 
w Bieruniu (w organizacji),

b) ze wskazaniem proponowanych rozwiązań w zakresie przyjęcia Karty Mieszkańca, w tym propozycji 
wariantów funkcjonalności kart wraz z szacunkowymi kosztami wdrożenia systemu, w analizowanych, 
wybranych wariantach,

4) przedstawianie Burmistrzowi, w formie pisemnej, propozycji rozwiązań w zakresie przyjęcia Karty 
Mieszkańca, w celu podjęcia stanowiska i zaopiniowania,

5) przedstawienie wyników badania ankietowego, przeprowadzanych analiz, wypracowanych wniosków 
i propozycji rozwiązań na Komisji Finansów w dniu 18 czerwca 2020 r.

2. Zespół  zostaje  powołany  na  czas  określony do dnia 18 czerwca 2020 r.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Społecznych. 
§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia oraz aktualizację powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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